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1 INTRODUÇÃO

Este projeto consiste numa proposta para criação de um Programa de Capacitação de

Usuários no âmbito do Sistema de Bibliotecas e Arquivos da Superintendência de

Documentação (SDC) da Universidade Federal Fluminense (UFF), baseado nos atuais estudos

da área de Biblioteconomia sobre as novas tendências em serviço de referência, educação e

capacitação de usuários e na introdução cada vez mais forte do conceito de competência

informacional.

Enquanto parte de um serviço de referência e em consonância com a missão da SDC,

o Programa de Capacitação de Usuários pretende auxiliar e apoiar a comunidade acadêmica

em suas demandas de informação acadêmico-científica, tornando-a cada vez mais autônoma

em suas ações e projetos de ensino, pesquisa e extensão. Segundo Kuhlthau (1996, p. 154

apud CAMPELLO; ABREU, 2005, p. 179), “usuários competentes em informação estão

preparados para aplicar habilidades informacionais e de uso de biblioteca ao longo de sua

vida. Ou seja, uma pessoa competente em informação domina as habilidades necessárias para

desenvolver o processo de pesquisa”.

Os principais estudos sobre competência informacional a definem como a capacidade

de entender uma necessidade de informação, saber localizar as fontes de informação de

maneira eficaz para sanar tal necessidade, utilizar estratégias de busca eficientes e transformar

a informação encontrada em conhecimento. Dudziak (2001) defende o papel educacional das

bibliotecas e sua importância no desenvolvimento da competência informacional dos

estudantes, indicando que as bibliotecas devem aliar suas ações às propostas pedagógicas das

instituições em que estão inseridas, fortalecendo suas relações com o corpo docente e tendo

participação ativa no currículo escolar, especialmente no caso de bibliotecas universitárias.

Portanto, através do Programa de Capacitação de Usuários da SDC, pretende-se criar

iniciativas que os auxiliem a desenvolverem ações que ampliem suas competências

informacionais no uso de recursos de informação, que são essenciais para o seu

aperfeiçoamento no ambiente acadêmico, dar condições para que possam adquirir habilidades

básicas para busca de informações e capacitá-los para que obtenham autonomia no uso de

ferramentas e dos recursos informacionais.



2 OBJETIVO GERAL

O objetivo geral do Programa de Capacitação de Usuários da SDC é desenvolver

ações voltadas à educação e à capacitação da comunidade acadêmica da UFF na busca e uso

dos recursos informacionais disponíveis dentro e fora da universidade, a fim de contribuir

para o aprimoramento constante da competência informacional dos usuários do Sistema de

Bibliotecas e Arquivos da UFF.

2.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

● Apresentar o espaço físico da biblioteca e sua política de atendimento;

● Capacitar o usuário no uso do Catálogo Online e Meu Pergamum;

● Incentivar a autonomia do usuário na utilização de fontes de informação;

● Instrumentalizar o usuário no uso de normas técnicas (ABNT, Vancouver, APA, etc.)

para elaboração e desenvolvimento de trabalhos científicos;

● Desenvolver cursos presenciais e à distância, treinamentos, palestras, eventos e outras

ações educacionais abordando temas específicos relacionados à localização e uso da

informação científica;

● Capacitar a comunidade acadêmica no uso de fontes de informação presenciais e

virtuais, tais como, bases de dados multidisciplinares e especializadas;

● Padronizar, fortalecer e aprimorar as práticas de capacitação já existentes nas

bibliotecas da SDC;

● Estabelecer um canal de comunicação para identificação das demandas de informação;

● Capacitar usuários externos (atendendo a proposta da extensão universitária);

● Fornecer recursos humanos, materiais e técnicos às iniciativas de capacitação das

diversas bibliotecas do sistema;

● Desenvolver recursos educacionais para apoiar as ações de capacitação;

● Sistematizar ações visando a acessibilidade do Programa de Capacitação;

● Otimizar a utilização dos recursos de informação das bibliotecas do sistema;

● Maximizar a interação entre  biblioteca e  comunidade acadêmica;

● Construir um calendário de capacitação dos usuários;

● Promover os serviços e recursos das bibliotecas do sistema.



3 JUSTIFICATIVA

Localizar o que se procura torna-se, às vezes, um grande problema para os usuários

devido aos diferentes e novos recursos e à riqueza de informações existentes hoje. Desta

forma, o papel dos profissionais da informação, não pode mais ser o de simples transmissor

de conhecimentos, mas principalmente o de capacitador, provendo instruções aos usuários

para auxiliá-los na melhor utilização possível desta imensa gama de recursos informacionais

disponíveis.

Em bibliotecas universitárias é crescente a preocupação com a capacitação do usuário,

uma vez que os estudos sobre competência informacional vêm ganhando notória relevância

no mundo acadêmico. Além disso, para que essas bibliotecas possam efetivamente contribuir

com a pesquisa, ensino e extensão no âmbito da comunidade a qual estão inseridas, precisam

disponibilizar informação e conhecimento, criando um ambiente de aprendizagem para que

seus usuários desenvolvam ao máximo suas potencialidades e busquem suprir suas

necessidades e demandas informacionais durante toda a vida acadêmica.

É fundamental que as bibliotecas universitárias se organizem em torno das

necessidades e preferências de seus usuários e desenvolvam a proficiência no uso dos recursos

e fontes de informação, habilidades essenciais ao processo de formação acadêmica e

profissional.

A proposta de desenvolvimento de um Programa de Capacitação de Usuários surgiu da

percepção de que as iniciativas praticadas pelo Sistema de Bibliotecas e Arquivos da UFF

vem ocorrendo de maneira isolada e não padronizada. A maioria das unidades já realiza algum

tipo de treinamento voltado à competência informacional de seus usuários, como busca em

bases de dados, orientação à pesquisa, normalização de trabalhos acadêmicos, etc. No entanto,

não existe ainda, no âmbito da SDC, um trabalho sistematizado ou padronizado dessas

práticas, que atualmente, são realizadas através de algumas ações executadas de forma

irregular, sob demanda, com recursos insuficientes e com pouca interação entre as diferentes

bibliotecas do sistema.

Uma das características de um sistema de informação é a interação e a colaboração

institucional, a partir da definição de procedimentos comuns, de forma padronizada, para

todas as tarefas e ou processos de um setor ou grupo de atividades. Nesse sentido, a

implementação de um Programa de Capacitação de Usuários para a SDC materializa-se como



ações concretas e positivas, através de metas de trabalho colaborativas e assertivas, visando o

crescimento, uniformidade e o fortalecimento do Sistema de Bibliotecas e Arquivos da UFF.

Para tanto, em 17 de abril de 2015, durante o Encontro de Colaboradores Sobre

Serviço de Referência promovido pela SDC, foi sugerida a criação de um grupo para discutir

a padronização das ações de capacitação, com a participação de representantes das diversas

unidades. No dia 27 de abril de 2015, foi criado oficialmente o grupo. Desde então, diversas

ações vêm sendo planejadas e discutidas, priorizando atividades onde os usuários sejam os

principais beneficiados.



4 AÇÕES DESENVOLVIDAS

● Brainstorm: Etapa inicial do projeto onde o grupo se reuniu pela primeira vez com o

propósito de discutir e definir ações institucionais para a criação de um programa de

capacitação de usuários do Sistema de Bibliotecas e Arquivos da UFF.

● Reuniões do Grupo de Trabalho: As reuniões do GT são conduzidas pela CBI e

SIRE. Participam dela representantes das bibliotecas da SDC/UFF, os quais são

responsáveis por apresentarem as opiniões e ideias das bibliotecas que representam

sobre os assuntos tratados. Inicialmente as reuniões acontecem uma vez por semana,

sendo discutidas questões que envolvem o planejamento de cursos e orientação aos

usuários, levando-se em consideração as demandas comuns e as especificas de cada

biblioteca.

● Capacitação dos membros do GT: Como ação paralela ao programa Capacitação de

Usuários, considerou-se fundamental a capacitação dos membros do GT, para tanto,

foi desenvolvida a “Oficina para Instrutores”, que faz parte do Programa de Formação

Continuada para Colaboradores do Sistema de Bibliotecas e Arquivos da UFF.

● Identificação preliminar das necessidades de informação para os usuários do

sistema: Com base nas discussões e trocas ocorridas na primeira e segunda reunião do

GT, identificamos como prioridade para os usuários das bibliotecas da UFF o domínio

na utilização do sistema Pergamum. Com isso, traçamos uma estratégia para atingir de

forma igual e padronizada os usuários do sistema, a começar pelos operadores, os

bibliotecários e demais colaboradores das bibliotecas. A ação contou com a

participação de todos os componentes do GT, no uso, teste e identificação de

problemas no sistema, além da elaboração de um manual detalhado para utilização dos

módulos Consulta e Meu Pergamum visando, sobretudo a autonomia do usuário.

● Produção de material didático: Explorou-se todas as ferramentas do Pergamum nos

módulos Consulta e Meu Pergamum e, a partir daí, elaborou-se de forma coletiva os

primeiros manuais para serem utilizados como material didático no programa de

capacitação de usuários.



5 PLANO DE AÇÃO

Para que os objetivos e metas sejam alcançados, temáticas sobre o assunto e diretrizes

que envolvam a implantação do programa, precisam ser amplamente discutidas e as práticas

compartilhadas.

Neste sentido, nosso plano de ação contempla as seguintes etapas:

● Mapeamento das demandas informacionais dos usuários e ações já realizadas nas

bibliotecas do sistema: Para identificar as demandas e ações de capacitação já

existentes, elaborou-se um questionário eletrônico que deverá ser respondido por

todos os colaboradores do sistema (bibliotecários e operadores), objetivando o

planejamento, melhorias e implantação de novos conteúdos informativos e didáticos

que atendam as expectativas dos usuários do Sistema de Bibliotecas e Arquivos da

UFF.

● Divisão das demandas em gerais e específicas: Como ação estratégica visando a

otimização do programa de capacitação, as demandas identificadas serão agrupadas

por área do conhecimento para desenvolvimento de conteúdos especializados.

● Produção de material didático: Desenvolvimento de material didático para atender

as demandas gerais e especificas do Programa de Capacitação de Usuários do Sitema

de Bibliotecas e Arquivos da UFF.

● Divulgação do programa de capacitação: Divulgar o calendário do programa de

capacitação de usuários através da página da UFF, em redes sociais e demais grupos

de interesse.

● Realização dos cursos de capacitação para usuários do sistema de bibliotecas e

arquivos da UFF: Ficará a cargo de cada unidade a execução dos cursos agendados

no calendário do programa de capacitação.

● Avaliação dos cursos de capacitação: Produção e aplicação de um instrumento

padronizado de avaliação dos cursos e demais iniciativas de capacitação.



● Diagnóstico do programa de capacitação: Ao final do primeiro ano da implantação

do Programa de Capacitação de Usuários do Sistema de Bibliotecas e Arquivos da

UFF, será promovido um encontro para ampla discussão e apresentação do diagnóstico

das ações desenvolvidas no período. Espera-se que o Programa de Capacitação possa

gerar resultados efetivos para a UFF, fortalecendo o papel da biblioteca universitária

no que tange as áreas de pesquisa, ensino e extensão no cotidiano acadêmico de

alunos, professores e funcionários.
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